
NOTA  DE  FUNDAMENTARE

Sectiunea 1
Titlul actului normativ

Hotarâre a Guvernului 
privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.153/2001 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a L gii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personal  ate juridica, care înfiinteaza si 

administreaza unitati de asistenta sociala

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuale

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale deruleaza începând cu anul 1998 programul d  

subventionare a asociatiilor si fundatiilor care acord  servicii de asistenta sociala persoanelor aflate în 

dificultate, în baza prevederilor 

Asociatiile si fundatiile pot primi subventii de la bu         stat prin bugetul Ministerului Muncii, 

Familiei si Protectiei Sociale sau de la bugetul local, daca acorda servicii de asistenta sociala pentru 

persoane din mai multe judete ale tarii, respectiv pentru persoanele dintr-un singur judet.

Conditiile de eligibilitate, procedura de solicitare si de evaluare a cererilor de subventionare, 

precum si regulile de monitorizare lunara a conventiilor încheiate în vederea acordarii subventiilor, sunt 

reglementate prin 

. 

Potrivit evaluarilor referitoare la finantarea sectorului neguvernamental, programul de 

subventionare este unul dintre cele mai eficiente programe de finantare, asigurând continuitate în 

functionarea serviciilor sociale. De asemenea, dupa 12 ani    la initierea acestuia, programul continua sa 

raspunda exigentelor impuse de respectarea principiilor de asigurare a transparentei si concurentei.

De altfel, legea asistentei sociale adoptata în decembrie 2011, , asigura 

continuarea programului de subventionare, extinzându-l si la cultele recunoscute de lege. Noul program de 

subventionare a furnizorilor privati de servicii sociale, ca forma de sprijin în vederea    iintarii, 

dezvoltarii, diversificarii si asigurarii continuitati  serviciilor sociale acordate de acestia, urmeaza sa fie 

reglementat prin lege speciala.  

Ultimele modificari si completari au fost aduse Normelor Metodologice în anul 2005, în contextul 

intrarii în vigoare a obligatiei acreditarii furnizorilor de servicii sociale. La a ea data, implementarea 

procedurii de acreditare era în faza incipienta, iar masurile tranzitorii privind dreptul de acordare a 

serviciilor sociale fara detinerea certificatului de acreditare, au fost ulterior prorogate pâna în decembrie 

Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si 

fundatiilor române cu personalitate juridica care înfi nteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii    34/1998 aprobate prin 

Hotarârea Guvernului nr.1153/2001

Legea nr.292/2011



2006. Din aceasta cauza, desi certificatul de acreditare este prevazut ca document anexat cererii de 

solicitare a subventiei, s-a mentinut obligativitatea prezentarii unor documente         utilizeaza si pentru 

acordarea acreditarii furnizorului de servicii sociale (dovada acordarii personalitatii juridice, situatia 

juridica a sediului, autorizatia sanitara de functionare). 

De asemenea, din anul 1998 si pâna în prezent, în România s-au dezvoltat si diversificat serviciile 

sociale si au fost promovate servicii integrate în centre denumite complexe de servicii care acorda servicii 

sociale, medicale, educationale si de ocupare, furnizorii privati autorizându-se/acreditându-se în acelasi 

timp atât ca furnizor de servicii sociale cât si ca furnizor de servicii  medicale/de educatie. În acest 

context, procedura de evaluare, dar si de monitorizare a e ectuarii platii pentru toate  categoriile de 

cheltuieli de functionare a serviciilor sociale a deve it dificila, uneori fiind imposibil de evidentiat, din 

facturile prezentate la decontare, care sunt cheltuielile efective necesitate de serviciile sociale  entru care 

se acorda subventia.

  Pe de alta parte, unul din obiectivele strategiilor si reglementarilor legale în vigoare privind 

serviciile sociale vizeaza cresterea calitatii acestor . Asigurarea unor servicii sociale de calitate  se 

realizeaza, mai ales, prin existenta unui personal pro esionist care sa vina în întâmpinarea situatiilor de 

dificultate extrem de diverse ale beneficiarilor, caut    totodata sa solutioneze nevoile individuale ale 

fiecarei persoane asistate. Ori, conform normelor metodologice actuale, subventia se poate utiliza strict 

pentru personalul de asistenta sociala care, în Clasificarea Ocupatiilor din România – la domeniul 

respectiv, cuprinde doar asistentul social si lucratorul social, precum si îngrijitorul la domiciliu. 

            Totodata, utilizarea încadrarii serviciilor sociale în liniile prioritare de subventionare în domeniul 

asistentei sociale a condus la limitarea accesului la subventionare a unor 

categorii de unitati de asistenta sociala pentru care  sociatiile si fundatiile au solicitat subventie, desi 

existau resurse în bugetul aprobat cu aceasta destinatie. De asemenea, liniile prioritare de subventionare nu 

au fost stabilite ca prioritati reale pentru acordarea subventiei, majoritatea  ategoriilor de servicii sociale 

încadrându-se în acestea, ceea ce nu le mai justifica scopul pent u care au fost reglementate. 

Având în vedere situatia actuala prezentata, proiectul de cat normativ propune :

Simplificarea procedurii de evaluare prin reducerea numarului de doc   nte anexate la cererea de 

acordare a subventiei, respectiv eliminarea acelor doc mente cerute prin procedura de acreditare prevazuta 

în Hotarârea Guvernului nr. nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei Guvernului nr.68/2003 privind   rviciile sociale, precum si a Metodologiei de 

acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, ceea ce va conduce 

la evitarea suprapunerilor, facilitând atât întocmirea dosarului de solicitare a subventiei de catre furnizori, 

cât si procedura de evaluare, din punct de vedere al verificarii administrative. 

Revizuirea capitolelor de cheltuieli  pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii în  baza 

Legii nr.34/1998 de la bugetul de stat, prin bugetul MMFPS. Coroborând  evoia de asigurare a unui 

ca si conditie de eligibilitate

2. Schimbari preconizate

Ø

Ø



personal profesionist cu faptul ca, potrivit datelor din anul 2011, subventia/beneficiar reprezinta o valoare 

situata între 13% si 30% din standardul de cost pentru serviciile sociale, se propune ca subventia acordata 

sa poata fi utilizata pentru anumite categorii de cheltuieli a caror decontare poate fi monitorizata mai clar. 

Astfel, se finanteaza salariile de încadrare a personalului de specialitate asa cum este acesta definit în 

Hotarârea Guvernului nr.23/2010 privind standardele de cost pentru serviciile sociale, cu exceptia 

personalului medical din centrele de zi si serviciile la domiciliu ( pentru a elimina suprapunerile cu 

îngrijirea pacientilor cronici sustinuta prin programele finantate de sistemul de asigurari de sanatate). De 

asemenea, se finanteaza cheltuielile cu hrana numai pentru beneficiarii cantinelor sociale sau a altor 

servicii de acordare a hranei, precum si  pentru beneficiarii centrelor rezidentiale, cheltuielile cu carburanti 

numai pentru unitatile de asistenta sociala a caror ac ivitate presupune deplasarea ziln ica a personalului la  

domiciliul beneficiarilor sau transportul zilnic al beneficiarilor la centrul respectiv. Se elimina cheltuielile 

care priveau materiale sanitare, materiale de curatenie, materiale didactice, servicii, obiecte de inventar, 

încalzire, iluminat , alte utilitati. 

          Se vor evita astfel neclaritatile în ce priveste decontarea cheltuielilor care nu pot fi strict verificate 

( consumabile) sau care reprezinta costuri pentru o unitate ce functioneaza într-o cladire unde se realizeaza 

si alte activitati decât cele specifice serviciilor sociale eligib ile pentru subventionare.  

          De asemenea, pentru transparenta procedurii de evaluar  si limitarea subiectivismului, au fost 

explicitate etapele de evaluare si selectie, s-a reglementat modalitatea de a solutiona eventualele contestatii 

si a fost introdus un punctaj în ce priveste  

         Totodata, pentru respectarea prioritatilor stabilite anual de Ministerul Muncii, Famili i si Protectiei 

Sociale, liniile de subventionare prioritare au fost înlocuite cu nivele de prioritate care se constituie ca un 

criteriu de selectionare, pe lânga încadrarea în limit  celor 60 de puncte si a bugetului alocat, ceea ce  va 

permite cheltuirea sumelor alocate pentru cele mai vul   abile categorii de persoane asistate în unitati de 

asistenta sociala care sunt deficitare în sistemul pub ic.

Nu este cazul

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Reglementarile cuprinse în proiectul de act normativ vor asigura:

continuitatea functionarii unitatii de asistenta sociala ( în loc 

de experienta asociatiei sau fundatiei în domeniul aco   rii serviciilor sociale).  

3. Alte informatii
Sectiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

11 Impactul asupra mediului concurential si domeniul ajutoarelor de stat

2. Impact asupra mediului de afaceri

4. Impact social



Ø

Ø

Cresterea accesului persoanelor aflate în situatii de           e la servicii sociale de calitate, adaptate 

nevoilor individuale ale fiecarei persoane asistate. 

Cresterea gradului de ocupare prin îmbunatatirea ofert   de locuri de munca în domeniul serviciilor 

sociale. 

Actul normativ nu se refera la acest subiect.
Nu este cazul

- în mii lei (RON) -
Indicatori Anul curent Urmatorii patru ani Media 

pe patru
ani 

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor bugetare, 
în plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit

iii. TVA
b) bugete locale

i. impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:

i. contributii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, în plus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri si servicii

iii. asistenta sociala
b) bugete locale:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri si servicii

iii. asistenta sociala
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri si servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare

Nu sunt modificari de venituri/cheltuieli deoarece sum  aferenta 
programului de subventii se aproba anual, prin legea bugetului 

4. Impact asupra mediului

5. Alte informatii  
Sectiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât si pe te men lung 

(pe 5 ani)

Alte informatii



Nu este cazul

Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale de aprobare a nivelelor de prioritate anuale pentru 
subventionare;
Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale de aprobare a componentei comisiei de evaluare si
selectionare si a comisiei de contestatii.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
  

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiec .   
                 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.   
                                                           

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiec .
                                                            

Au fost consultate, conform HG nr.521/2005

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei în vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

                 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara în materie cazul proiectelor  e 
transpun prevederi comunitare                         

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare

4. Hotarâri ale Curtii de Justitie a Uniunii  Europene

5. Alte acte normative si sau documente internationale di   are decurg angajamente

5. Alte informatii
Sectiunea a 6-a

Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiectul   de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, institute de 
cercetare si alte organisme implicate

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum si a modului în care 
activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, în situatia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, în conditiile Hotarârii Guvernului 
nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte norma ive.

4. Consultarile desfasurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 
Hotarârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei 
e) Curtea de Conturi

6. Alte informatii
Sectiunea a 7-a

Activitati de informare publica privind elaborarea 
si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesita    elaborarii proiectului de act normativ



Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Fata de cele prezentate anterior, supunem spre aprobar    vernului proiectul de Hotarâre privind 
modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu 
personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul   pact asupra mediului în urma 
implementarii proiectului de act normativ, precum si e ectele asupra sanatatii si securitatii 
cetatenilor sau diversitatii biologice 

3. Alte informatii
Sectiunea a 8-a

Masuri de implementare

1. Masurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei 
publice centrale si/sau locale - înfiintarea unor noi organisme sau  extinderea competentelor 
institutiilor existente

2. Alte informatii

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale

Mariana CÂMPEANU

Avizam favorabil:

      Viceprim – ministru                                                       Ministrul administratiei si internelor
      Ministrul finantelor publice

          Florin GEORGESCU                                                                          Ioan RUS

    Ministrul delegat pentru administratie 

                                                                                                    Victor Paul DOBRE  

Ministrul justitiei
                  

Titus CORLATEAN
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